Inbjudan till
RM i Radiostyrd Bilsport för 1:8Track och 1:10NT samt
SM i Radiostyrd Bilsport för 1:10Eltouring 2018
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets (SBF) regler för
Radiostyrd Bilsport (RB) och RBs reglementen för RM/SM 2018 samt denna tävlingsinbjudan.
Arrangör
Bana
Plats
Datum

MHF Skarpnäck
Flatenbanan – körs moturs
Ekstubben Skarpnäck, Stockholm
2018-08-11–12

Tävlingsledare
Racecontroller
Domare
Miljöansvarig
Besiktning

Robert Lee
Per Gillberg

Klasser

1:8 TR
1:10 NT
1:10 Eltouring

Tidtagning

AMBrc med RCM administrationsprogram RC4-dekoder. Egen
transponder gäller, inga lånetranspondrar finns att tillgå.

Startmetod

Flagga alternativt signal.

Deltagare

Max antal deltagare 120 totalt, gallring efter anmälningsdatum.

Peter Olin
Fredrik Thorin
Jan Gröndahl/Mikael Forsman

.

Licenser

Tävlingen är öppen för tävlande med Nationell/Debutant licens.
Utländsk förare med utländsk licens, får delta i tävlingen, men kan inte
tävla om RF:s mästerskapstecken.

Anmälningsavgift
Anmälan
Betalning

400kr för RM/SM. Körs flera klasser tas samma avgift ut för varje klass.
Via MyRCM (www.myrcm.ch)
På plats i samband med registrering – kontant eller swish.

Sista anmälnings dag

Senast tisdag 7/8 skall anmälan vara registrerad för att anses vara i tid.
Efteranmälan erbjuds i mån av plats +50kr/klass. Avanmälan efter 9/8
debiteras hela anmälningsavgiften. Om förare uteblir och ej avanmält sig
debiteras hela anmälningsavgiften.

Avlysning

Understiger deltagarna lägsta antal tävlande för respektive klass vid
anmälningstidens utgång kan tävlingen avlysas. Ett minimum på 12 svenska
förare som startande i SM-klassen och 10 svenska förare som startande i
RM-klasserna krävs för att tävlingen skall räknas som SM och RM. Avlysning
meddelas senast 2018-08-08 via MHF Skarpnäcks hemsida
www.skarpnack.nu

Följande gäller

Heatträning

3x10 min (Nitro)
3x7 min (EL)

Kval

5x4 min (Nitro)
5x5 min Round by Round varav de 3 bästa räknas (EL)

Underfinaler 20 min (Nitro)
3x5 min (EL)

Tidsplan
Preliminär tidsplan

Final

45 min (Nitro)
3x5 min (EL)

Superpole
(Nitro)

TQ går direkt till final. Placering 2–5 efter kvalen går till
superpole. Varje förare kör sin superpole individuellt på
banan (3 min uppvärmning + 6 varv), varav det bästa
varvet räknas. Bästa föraren går därefter direkt till final.

Onsdag

Fri träning

10:00 – 20:00

Torsdag

Fri träning
Preparering av bana
Fri träning

10:00 – 18:00
18:00 – Stängt
10:00 – 20:00

Fri träning
Besiktning /Registrering
Heatträning

07:00 – 08:00
Öppnar 08:00
08:00 – 11:00

Förarsammanträde
Kval + Superpole
Nitro
(5 omgångar)
1:10Eltouring (4 omgångar)

11:00
11:30 – 19:00

Fredag
Lördag

45 min lunchpaus

Söndag

Fri träning

– 21:00

Fri träning

07:00 – 08:30

Delfinaler + Kval 5 1:10Eltouring

09:00 – 12:15

45 min lunchpaus
Finaler

13:00 – 16:00

Prisutdelning

16:15

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Tekniska regler

Enligt SBF:s reglemente samt tekniska klassreglerna för RB.

Däck 1:10Eltouring

EXP EVO-R2 Pro Compound Pre-glued set Touring Car Rubber Tires 24mm
36deg 4pcs (SBF), 2+1 (2 set i kvalen + 1 set i finalerna (gäller alla finaler).
Däcken finns hos NettoRC.
https://nettorc.com/sv/p/0037e873bf2b4039924ca8da008e435f/EXP-EVO-R2-Procompound-Pre-glued-set-Touring-Car-Rubber-tires-24mm-36deg-4pcs-SBF

Besiktning

Regelmässig inbesiktning av bilarna kommer att utföras. Efterbesiktning
kommer att ske.

Resultat/publicering

Anslås löpande på resultattavla i depå och på MyRCM. Anmäld deltagare
medger publicering och databaslagring av personuppgifter på klubbens
internetsida.

Licenser

Tävlingen är öppen för tävlande med Nationell/Debutant licens.
Utländsk förare med utländsk licens, får delta i tävlingen, men kan inte
tävla om RF:s mästerskapstecken.

Priser

Pokaler utdelas till förarna på 1:a, 2:a och 3:e plats, priser till övriga Afinalister samt kval snabbast (TQ) i respektive klass. I Eltouring erhåller
segraren av varje underfinal pris. Bästa debutant i varje klass kommer att
premieras.
Förarna på 1:a, 2:a och 3:e plats erhåller Svenska Bilsportförbundet Guld-,
Silver- och Bronsmedalj. Segraren får dessutom, om han är svensk
medborgare RF:s mästerskapstecken. Medaljerna utdelas i samband med
tävlingen.
Dock kan tävlande med utländsk licens aldrig bli eller titulera sig Svensk
Mästare. Den bäst placerade tävlande med SBF-licens, är Svensk Mästare.
Förarna på 1:a, 2:a och 3:e plats erhåller Svenska Bilsportförbundet Guld-,
Silver- och Bronsmedalj. Medaljerna utdelas i samband med tävlingen.
Dock kan tävlande med utländsk licens aldrig bli eller titulera sig Svensk
Riksmästare. Den bäst placerade tävlande med SBF-licens, är Svensk
Riksmästare.

Ansvar

”Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA,
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF),
arrangör eller funktionär kan således inte göras ansvariga för person- eller
sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i
tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin
verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna.”

Säkerhet och miljö

Mekplatsen städas av efter avslutad tävling av föraren. Soptunnor finns
för brännbart och pant burkar/flaskor samt miljöstation för bränsledunkar,
olja och batterier.

Rökning

I depå/ klubbhus samt bandepå råder totalt rökförbud. Rökning får endast
ske utanför dessa områden.

Cafeteria
Logi

Klubbens cafeteria är öppen för försäljning av mat, dryck, smörgåsar och
godis etc. Gemensam grillning på lördag kväll kommer genomföras om
intresse finns.
I klubbhuset finns möjlighet till övernattning(egen madrass motsv) 10
platser – kostnad 100kr/natt (frukost ingår). 10 husvagnsplatser finns att
hyra i anslutning till banan – 100kr/dygn inklusive el.
Dessa platser bokas och tilldelas enligt principen ”först till kvarn”. Bokning
av dessa görs till Jan Nilsson via e-post jan.nilsson@mbox346.tele2.se.
I övrigt hänvisas till Stockholms utbud av hotell och campingplatser.

Övrigt

Banpreparering sker enligt utskottets rekommendationer.
Start av bilar, varmkörning och däckslipning sker utanför depåområdet för
där avsedda plats.

Upplysningar

På hemsidan www.skarpnack.nu finns löpande information,
Jan Nilsson – jan.nilsson@mbox346.tele2.se; mobil 073-394 37 88

Besök Facebook eller hemsidan för senaste nytt – www.skarpnack.nu

Välkommen!

